
Zarządzenie Nr 46/14 

Przewodniczącego Rady Gminy Złotów 

z dnia 18 lipca 2014 r. 

 

w sprawie zwołania XLVII sesji Rady Gminy Złotów 

 

       Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym            

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 późn. zm.)) zarządzam, co następuje: 

  
      § 1.  Zwołuję XLVII sesję Rady Gminy Złotów na dzień 31 lipca 2014 r. (czwartek) 

na godz. 
 
9

00
  w sali wiejskiej w Międzybłociu. 

 

        § 2. Ustalam następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami 

5. Informacja o przebiegu realizacji uchwał Rady Gminy 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2014 – 2029   

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 

budżetowej  na 2014 rok 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z placów zabaw 

oraz terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Złotów 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej 

Gminy Złotów im. ks. dra Bolesława Domańskiego z siedzibą w Radawnicy   

10.  Informacja o realizacji podatków należnych Gminie na dzień 30 czerwca 2014 r. 

11.  Obiekty użyteczności publicznej w każdej miejscowości - ich stan, zasady 

gospodarowania nimi i koszty utrzymania oraz przeprowadzone i planowane remonty 

12. Informacja na temat przygotowań do Dożynek Gminnych  

13. Interpelacje i zapytania radnych 

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych   

15. Wolne wnioski i informacje 

16. Zamknięcie obrad              

 

        § 3.  Do udziału w sesji zapraszam: 

     

1. Wójta Gminy  

2. Zastępcę Wójta 

3. Skarbnika Gminy 

4. Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy 

5. podinsp. ds. budownictwa 

6. insp. ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej 

7. insp. ds. sportu 

   

         § 4.  Wójtowi Gminy powierzam zapewnienie obsługi sesji. 
 

         § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 


